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РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа содержит: 50 страниц, 40 источников, 19 приложений. 

ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИЯ, РЕКЛАМА В ИНТЕРНЕТЕ, 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ, ТАРГЕТИРОВАННАЯ РЕКЛАМА, БАННЕРНАЯ 

РЕКЛАМА, ВИДЕОРЕКЛАМА, ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕКЛАМНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ. 

Объект исследования – рекламная коммуникация в сети Интернет. 

Предмет исследования – технологии рекламной интернет-коммуникации 

McDonald’s в Беларуси. 

Цель работы – анализ рекламных технологий в Интернете компании 

McDonald’s в Беларуси и разработка рекомендаций по оптимизации рекламной 

интернет-коммуникации для данной компании. 

Методы исследования: анализ, синтез, описательный, дедукция, индукция, 

наблюдение, онлайн-опрос, экспертное интервью. 

Полученные результаты: проанализированы основные виды рекламной 

интернет-коммуникации; выявлены преимущества интернет-продвижения; 

проведен анализ по соответствию деятельности компании McDonald’s основным 

трендам интернет-коммуникации; проведено исследование по восприятию 

ценности интернет-рекламы пользователями социальных сетей; 

проанализирован уровень вовлеченности аудитории в социальных сетях 

компании McDonald’s и ее основных конкурентов; разработаны рекомендации 

по оптимизации рекламной интернет-коммуникации для компании McDonald’s. 

Новизна работы заключается в анализе рекламной интернет-коммуникации 

компании McDonald’s и ее основных конкурентов в Беларуси и разработке 

рекомендаций по оптимизации интернет-коммуникации для McDonald’s. 

Область возможного практического применения: результаты дипломного 

исследования могут быть использованы создателями рекламы и компаниями-

рекламодателями для усовершенствования интернет-рекламы и 

предопределения ценности рекламы на основе изменения факторов, влияющих 

на ее ценность. Также результаты работы могут быть использованы 

исследователями в данной области, преподавателями, аспирантами, 

магистрантами и студентами, изучающими связи с общественностью, 

рекламную коммуникацию, маркетинг. 

Автор работы подтверждает достоверность материалов и результатов 

дипломной работы, а также самостоятельность ее выполнения. 
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РЭФЕРАТ 

 

Дыпломная праца змяшчае: 50 старонак, 40 крыніц, 19 дадаткаў. 

ІНТЭРНЭТ-КАМУНІКАЦЫЯ, РЭКЛАМА Ў ІНТЭРНЭЦЕ, 

САЦЫЯЛЬНЫЯ СЕТКІ, ТАРГЕТАВАНАЯ РЭКЛАМА, БАНЭРНАЯ 

РЭКЛАМА, ВІДЭАРЭКЛАМА, ЭФЕКТЫЎНАСЦЬ РЭКЛАМНАЙ 

КАМУНІКАЦЫІ. 

Аб'ект даследавання – рэкламная камунікацыя ў сетцы Інтэрнэт. 

Прадмет даследавання – тэхналогіі рэкламнай інтэрнэт-камунікацыі 

McDonald's у Беларусі. 

Мэта працы – аналіз рэкламных тэхналогій у Інтэрнэце кампаніі 

McDonald's у Беларусі і распрацоўка рэкамендацый па аптымізацыі рэкламнай 

інтэрнэт-камунікацыі для дадзенай кампаніі. 

Метады даследавання: аналіз, сінтэз, апісальны, дэдукцыя, індукцыя, 

назіранне, анлайн-апытанне, экспертнае інтэрв'ю.  

Атрыманыя вынікі: прааналізаваны асноўныя віды рэкламнай інтэрнэт-

камунікацыі; выяўлены перавагі інтэрнэт-прасоўвання; праведзены аналіз 

па адпаведнасці дзейнасці кампаніі McDonald's асноўным трэндам інтэрнэт-

камунікацыі; праведзена даследаванне па ўспрыманні каштоўнасці інтэрнэт-

рэкламы карыстальнікамі сацыяльных сетак; прааналізаваны ўзровень 

ўцягнутасці аўдыторыі ў сацыяльных сетках кампаніі McDonald's і яе асноўных 

канкурэнтаў; распрацаваны рэкамендацыі па аптымізацыі рэкламнай інтэрнэт-

камунікацыі для кампаніі McDonald's.  

Навізна працы заключаецца ў аналізе рэкламнай інтэрнэт-камунікацыі 

кампаніі Mcdonald's і яе асноўных канкурэнтаў у Беларусі і распрацоўцы 

рэкамендацый па аптымізацыі інтэрнэт-камунікацыі для McDonald's. 

Вобласць магчымага практычнага прымянення: вынікі дыпломнага 

даследавання могуць быць выкарыстаны стваральнікамі рэкламы і кампаніямі-

рэкламадаўцамі для ўдасканалення інтэрнэт-рэкламы і прадвызначэння 

каштоўнасці рэкламы на аснове змены фактараў, якія ўплываюць на яе 

каштоўнасць. Таксама вынікі працы могуць быць выкарыстаны даследчыкамі 

ў дадзенай галіне, выкладчыкамі, аспірантамі, магістрантамі і студэнтамі, якія 

вывучаюць сувязі з грамадскасцю, рэкламную камунікацыю, маркетынг. 

Аўтар працы пацвярджае дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай 

працы, а таксама самастойнасць яе выканання.  
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SUMMARY 

 

The thesis contains: 50 pages, 40 sources, 19 applications. 

INTERNET COMMUNICATION, INTERNET ADVERTISING, SOCIAL 

NETWORKS, TARGETED ADVERTISING, BANNER ADVERTISING, VIDEO 

ADVERTISING, EFFECTIVENESS OF ADVERTISING COMMUNICATION. 

The object of the research is advertising communication on the Internet. 

The subject of the research is McDonald's advertising Internet communication 

technologies in Belarus. 

The aim of the research is analysis of McDonald’s Internet advertising 

technologies in Belarus and development of recommendations for optimizing Internet 

advertising for this company. 

Research methods: analysis, synthesis, descriptive, deduction, induction, 

observation, online survey, expert interview. 

Findings: analyzed the main types of advertising communication; advantages of 

Internet promotion; the analysis of the compliance of the activities of McDonald's 

major trends in Internet communication; conducted a study on the perception of the 

value of online advertising by users of social networks; analyzed the level 

of involvement of the audience in social networks, McDonald's and its main 

competitors; developed recommendations for optimization of advertising 

communications for McDonald's. 

The novelty of the work is the analysis of advertising Internet communication of 

McDonald's and its main competitors in Belarus and the development 

of recommendations for optimizing Internet communication for McDonald's. 

Area of possible practical application: the results of the diploma research can be 

used by ad creators and advertising companies to improve online advertising and 

determine the value of advertising based on changes in factors that affect its value. The 

results can also be used by researchers in this field, teachers, postgraduates, 

undergraduates and students studying public relations, advertising communication, 

marketing. 

The author confirms the authenticity of the material and the results of the thesis 

and the originality of the research. 

 


